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 EDITAL  

DELIBERAÇÕES DO CONSELHO INTERMUNICIPAL DA 
 CIMAC – COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL  

MAIO DE 2019 
De acordo com o disposto no artº 56º da Lei 75/2013 de 12 de setembro, torna-se público que o Conselho 
Intermunicipal (CI) da CIMAC tomou as seguintes deliberações na sua reunião de maio de 2019: 

 

21 DE MAIO DE 2019 

1. AMAlentejo 

O CI tomou conhecimento das conclusões da reunião realizada pela Comissão Dinamizadora de AMAlentejo em 7 

de Maio. 

2. Apresentação de proposta de filme sobre o Montado (produtora UkBar) 

O CI comprometeu-se a tomar uma decisão, sobre eventual apoio para a realização de um filme sobre o montado, 

até final de junho. 

3. Apresentação do Exercício CASCADE 2019 

O CI tomou conhecimento do programa do Exercício CASCADE 2019 com realização prevista para a semana de 27 a 

31 de Maio. 

4. Revisão ao Orçamento e ao Plano de Ação 

O CI aprovou a 1ª proposta de revisão ao Orçamento e ao Plano de 2019, a submeter à Assembleia.  

5. Delegação de competências para concurso OMG Data Centre 

O CI deliberou, relativamente ao processo de contratação de “Serviços de Operação, Manutenção e Gestão da 

Infraestrutura de DATA CENTER CIMAC”, delegar no seu Presidente os poderes para a decisão de contratar e 

inerentes conferidos pelo Código dos Contratos Públicos ao órgão competente para a decisão de contratar e delegar 

no Primeiro-secretário os poderes para, no âmbito da plataforma eletrónica de contratação pública, submeter e 

assinar as peças do procedimento e notificar a decisão de adjudicação. 

Deliberou ainda que das decisões tomadas lhe seja dado conhecimento. 

6. Sistema de Antecipação de Necessidades de Qualificação - assunção de 
competências 

O CI deliberou promover uma reunião com a DGESTE e a ANQEP para esclarecer as questões relevantes nesta 

matéria. 

7. EIDT – Estratégia Integrada de Desenvolvimento Territorial – atualização 

O CI tomou conhecimento do início da preparação de um procedimento de contratação pública para adquirir os 

serviços necessários de atualização do diagnóstico e avaliação e atualização da estratégia de desenvolvimento 

territorial. 

8. GALA do Desporto 

O CI homologou a lista dos atletas e equipas a homenagear na 13ª gala do desporto a realizar em Évora no próximo 

dia 15 de junho. 
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9. Normas de Funcionamento da RIBAC (Rede Intermunicipal de Bibliotecas) 

O CI aprovou a proposta de “Normas da Rede Intermunicipal de Bibliotecas do Alentejo Central” e enviar as mesmas 

para publicação em Diário da República uma vez que se trata de um regulamento com eficácia externa. 

10. Normas de Funcionamento da RIBAC (Rede Intermunicipal de Bibliotecas) 

O CI deliberou solicitar à AG do Alentejo 2020 a prorrogação, por mais um mês, do Aviso ALT20-03-2017-27 - 

Eficiência energética nas infraestruturas públicas. 

 

Évora, 31 de maio de 2019. 
O Primeiro-secretário 

 
 
 

Arq. André Espenica 


